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هدف درس
آشنایی دانشجویان با کاربرد عملی دروس آموخته شده در طی دوره از مهمترین اهداف پروژه میباشد و بهه
طور خاص هر دانشجو الزم است در یکی از حوزههای موضوعی رشته که توانمندی و عالقهه بششهتری دارد
زیرنظر استاد مربوط پروژهای را تدوین کند.
حوزههای موضوعی و موضوعات پیشنهادی قابل انتخاب توسط دانشجویان
حوزه موضوعی
فعالیت در انجمن
علمی دانشجویی

موضوعات قابل بحث و بررسی
*** ویژه دانشجویان ممتاز علمی

بررسی فرآیند
تولید و طراحی
سیستم تعیین بهای

راهکار تعیین بهای تمام شده هر محصولی که مستلزم تعیین بهای تمام شده است ،از دانشجو گرفته تا مرغ
زنده و قطعهبندی آن و شیرینی و آجیل.

تمام شده محصول
کاربرد نرم افزار در
حسابداری
اصول حسابداری
حسابداری مالیاتی
مدیریت مالی
حسابرسی
زبان فنی
طراحی و تشریح

انجام عملیات حسابداری یک
حسابداری قابل نص

واحکد اقتصکادی در قالک

نکرم افکزار همککاران سیسکت یکا هکر نکرم افکزار

در سیست های دانشگاه و انواع گزارشگیری از آن

تحریر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) براساس اصول دفتر نویسی مربکو بکه عملیکات حسکابداری
ی

واحد اقتصادی

انجام تکالیف قانونی واحد اقتصکادی در صصکوا امکور مالیکاتی در قالک

تکمیکل امهارنامکه مالیکات بکر

درآمد ،صورت ارزش افزوده و صورت معامالت فصلی
تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نسبت های مالی یک

شکرکت کی دوسکال بکه صکورت م ایسکهای بکا دو

شرکت (ه صنعت و غیره صنعت)
تجزیه و تحلیل گزارشهای حسابرسی شرکتها ی الگوی معرفی شده توسط استاد
ترجمه روان ی

م اله دانشگاهی انتخابی توسط استاد

طراحی (تشریح) سیستم حسابداری ماالی شارکت مادماتیا بازریاانیا تولیادی (شکر

سیستم حسابداری یا

مختصری از عملیات واحد تجاری مورد نظر با تأکید بر عملیاتی که آثار مکالی دارد ،راحکی ککدین

زیر سیستمهای آن

سرفصلهای حسابداری مورد نیاز واحد تجاری و راحی فرمهای مورد نیاز سیست مانند فرمهای دریافت

و

و پرداصت ن دی ،دریافت و پرداصت چ
و نحوه توزیع هری

 ،فرم تنخواهگردان ،فرم سند حسابداری و  ، ...تعداد نسخ آنها

و تعیین کنترلهای داصلی الزم در مراحل مختلف از جمله پرداصتها ،صدور سند

حسابداری ،ثبت سند حسابداری در دفاتر)
طراحی یک سیستم مزانه داری (شامل دریافت و پرداصت اسناد و دسکتورالعمل تنخکواه گکردان و
صورت مغایرت بانکی و)...
طراحی یک سیستم محاسبه و پردامت حقوق و دستمزد (تمرکز بر قوانین کار مالیاتی موثر بکر
ح وق و دستمزد و اشاره به ومایف قانونی حسابدار در رابطه با ارسال لیست به سامانه مالیاتی و بیمهای و
اشاره به رابطه کارگزینی (اداری) با واحد مالی در تهیه لیست ح وق و دستمزد .استفاده از اکسل پیشرفته
محاسبه ح وق و دستمزد با رعایت الزامات قانونی و  ...نمره مازاد دارد)
طراحی یک سیستم انبارداری و کنترل موجودی و مرید
طراحی یک سیستم دارایی های ثابت وتدوین آیین نامه دارایای ثابات (انکواع روشهکای
استهالک تشریح و در نهایت مطابق با قانون تفسیر شود)
طراحی یک سیستم فروش و بررسی ویژییهای الزم جهت صورتحساب فروش از مأمذ
مالیاتی
تشریح نحوه عمل حسابداری در یک صنعت ماص (گردشکگری ،پکرورش مکاهی ،فروشکگاهی،
دامپروری ،کشاورزی ،پیمانکاری و)...
در کلیه بخشهای طراحی سیستم اهم ویژییهای زیر مورد نیاز است:
م دمه ،تعاریف و مبانی ،انواع سیست های موجود ،علت استفاده از سیست تشریح شده هرگونکه قکانون و
م ررات مربو به مالیات و بیمه در سیست مورد نظر ،هرگونه مسکتندات الزم بکرای اسکناد حسکابداری و
نحوه جمع آوری ا العات و تشریح اسناد حسابداری و چگونگی محاسبه و تشریح هرگونه کنتکرلهکای
الزم و در نهایت راحی و پیوست فرمهای مورد نیکاز سیسکت و مجوزهکای الزم ومسکلولیت هکر یک
بخش هی حسابداری در هر عملیات)
توضیح اینکه هرچه کامل تر بودن سیست و توجه به ابعاد مختلف در نمره تأثیر بهسزایی دارد.

سایر

پروژههای پیشنهادی توسط دانشجو با تأیید استاد

از

روش ارزیابی
ردیف

شرح

امتیاز

1

رعایت الزامات تحویل پروژه

 02امتشاز

0

رعایت الزامات زمانبندی تحویل پروژه

 12امتشاز

3

ارزیابی محتوای پروژه

 02امتشاز

4

استفاده مناسب از قابلشتهای نرم افزار ورد در پروژه

 02امتشاز

0

بهرهگشری از نرم افزارهای خاص یا قابلشتهای خاص رایانه و هرگونه وجوه
متمایز در پروژه

 02امتشاز

مجموع امتیازات
نمره تسلط و ارائه دانشجو*

 011امتیاز +
 01امتیاز مازاد
از صفر تا 01
حاصلضرب جمع

نمره دانشجو

امتیاز ضربدر نمره

تسلط تقسشم بر 122
*توجه :تسلط دانشجو در ارائه پروژه به استاد نمرهای بشن صفر تا  02داشته که عدد مزبهور در امتشهاز اکتسهابی
دانشجو ضرب شده و مالک نمره نهایی است .بنابراین عدم تسلط ناشی از انجام پروژه توسط شهص

دیرهری بهه

جز دانشجو میتواند منجر به انعکاس نمره صفر در کارنامه دانشجو شود.
رعایت الزامات تحویل پروژه
تمامی محتوای استفاده شده در انجام پروژه بایستی به همراه فایل نهایی پروژه به صورت ورد و پیدی اف در سی
دی رایت شده و به همراه نسصه پرینت شده پروژه به استاد مربوط ارائه شود .همچنشن باید فایهل ورد و پهی دی
اف به ایمشل استاد ارسال شود .همچنشن الزم است فرمتبندی و حداقل اطالعات زیر در انجام پروژه رعایت شود:
الزم است از فونت های مرسوم از جمله  B zarو  B Titrو  ...به سلشقه دانشجو استفاده شود و اندازه فونت بهرای
متن از  13بششتر نشود (مشتوان برای تشترها بششتر باشد) و حاششه صفحات از بهاال  3.0پهایشن  0.0و از چه و
راست  0.0سانتی متر باشد.
صفحه اول :حاوی آرم موسسه -پروژه مالی دوره کاردانی پشوسته رشته حسابداری -عنوان پروژه -نام دانشهجو-
استاد مربوط -ماه و سال خورششدی انجام پروژه
صفحه دوم :صفحه چکشده دانشجو الزم است چکشده اثر را با تاکشد بر کلشات پروژه هدف روش انجهام پهروژه
یافته و مصل کالم در انجام پروژه نتشجه گشری و واژگان کلشدی نهایتا در یک صفحه ارائه کند .چکشده اثر باید
به خواننده دید روشنی از کل پروژه بدهد.

صفحه سوم :فهرست نوشتار :حاوی عناوین اصلی و فرعی کل نوشتار با شماره صهفحه اسهت .شهماره صهفحه از
اولشن صفحه پروژه حساب میشود اما ولی از اولشن صفحه بعد از فهرست مطالب در ذیل برگه ها درج می شود.
صفحات بعد :متن اصلی پروژه به تفکشک عناوین اصلی و فرعی پروژه و به ترتشب
صفحه ماقبل آخر :فهرست منابع و مآخذ اعم از منابع مکتوب سایت های اینترنتی و حتی مصاحبه با اشصاص
و پرس و جو از افراد به صورت جزئی.
صفحه آخر (اختیاری) :همان صفحه اول به زبان انرلشسی
رعایت الزامات زمانبندی تحویل پروژه
مهلت زمانی
براساس تقویم

جریمه عدم رعایت زمانبندی
اقدامات

تا  7روز

زمان بندی ترم
تا یکماه پس از
شروع کالسها

تعششن موضوع جهت انجام

کسر امتشاز

تا آخرین روز
مهلت حذف
تکدرس

گزارش شفاهی پششرفت کار و بشان
مشکالت احتمالی در روند انجام پروژه

کسر امتشاز

ارائه پروژه و اقدامات انجام شده به
تا پایان کالسها
استاد در  02دقشقه

بیش از  7روز
پششنهاد حذف درس

کسر امتشاز

کسر امتشاز با ضریب  0درج نمره صفر

پایان امتحانات اعالم نمرات در سایت
مواردی که امتیاز ارزیابی پروژه را تحت تأثیر قرار میدهد:






کامل بودن پروژه و بررسی ابعاد مصتلف موضوع پروژه
شکشل بودن پروژه از هر نظر
بشان ششوا و قابل فهم و طبقه بندی مناسب مطالب
پرهشز از بشان مطالب بیارتباط نامفهوم و نامانوس
استفاده از جداول نمودار خالصهنویسی و هر اقدامی که موجهب شهود خواننهده پهروژه درک بهتهری از
موضوع کسب کند و بششتر ترغشب شود تا پروژه را دنبال کند.

